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A XXVI. Erdélyi Labdarúgó Diákkupa szabályzata és lebonyolítása
(2015. december 19–20.)

A XXVI. ELDK mérkőzésein a futsal játékszabályai érvényesek, a következő kivételekkel:

az időkérést NEM a harmadik játékvezetőtől, hanem a pályán lévő játékvezetőktől kell kérni
a nyolcaddöntőktől kezdődően a csapatok félidőnként kérhetnek egy 1 perces pihenőt (ha egy csapat az
első félidőben nem kérte ki az 1 percet, a másodikban is csak 1-et igényelhet; pihenő akkor kérhető, amikor a labda
nincs játékban és az 1 percet kérő csapat birtokában van a labda)
a csoportmérkőzések és a nyolcaddöntők 2x11 percet, a negyeddöntők 2x13 percet, az elődöntők és a
döntők pedig 2x15 percet tartanak (folyó idővel)
a félidők közötti szünet maximum 2 perc lehet
az óra megállítása minden esetben a játékvezető hatásköre
halmozott szabálytalanság (közvetlen/direkt szabadrúgás) esetén, az ötödikre kisbüntető (10 m-es)
végezendő
az oldalrúgás az oldalvonalon kívülről is végezhető
a kapusnak akárhányszor vissza lehet játszani a labdát lábra, anélkül, hogy közvetlen szabadrúgást ítélne a
játékvezető, viszont a hazaadott labdát a kapus kézzel természetesen nem játszathatja meg
piros lap esetén az illető csapat 3 percig játszik emberhátrányban és utána egy másik emberrel a csapat
kiegészülhet, viszont a vétkes játékos már természetesen nem állhat vissza (abban az esetben, ha a vétkes csapat a 3
perc alatt gólt kap, a középkezdés előtt kiegészülhet és újból a teljes létszámmal játszhat)
ha egy játékos az ELDK-n piros lapot kap, nincs játékjoga csapata következő mérkőzésén (ha egy játékos
az utolsó csoportmérkőzésén kap piros lapot és továbbjutnak, az illető játékos nem játszhat a nyolcaddöntő
mérkőzésen)
ha a szervezőbizottság (Koffol Gábor, Ilyés Szabolcs, Görgicze Sándor, Somogyi Attila) túl súlyosnak ítéli
meg az elkövetett szabálytalanságot, a vétkező játékos több meccses vagy akár végleges eltiltást is kaphat (például
játékvezető bántalmazása esetén)
ha egy játékos 2 sárga lapot kap, a következő mérkőzésen nem játszhat
ha egy meccsen bármely csapat óvni szeretne, ezt a mérkőzés utáni 10 percben teheti meg

A bajnokság lebonyolítási rendszere

A bajnokságon 20 egyetemista csapat vesz részt, melyek 4 darab 5-ös csoportba lesznek összesorsolva. Minden
csoportból az első négy helyezett jut tovább, mely után kisorsoljuk a nyolcaddöntők párosításait, a csoportból való
továbbjutási sorrendjük kiemeléseinek alapján. A nyolcaddöntők december 20-án vasárnap kerülnek
megrendezésre. Ezek után lesznek az elődöntők és a döntők is.

Továbbjutások

minden csoport első 4 helyezettje jut tovább a nyolcaddöntőbe
azonos pontszám esetén a következő sorrendet és szempontokat vesszük figyelembe:
közvetlen (direkt) mérkőzés eredménye
gólarány (itt nem vesszük figyelembe a csoportban 5. helyezést elért csapattal lejátszott mérkőzés
eredményét)
több rúgott gól
sorshúzás
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a nyolcaddöntőktől kezdődően, ha a rendes játékidő lejárta után a mérkőzés állása döntetlen, 6 méteresek
következnek (5-5 játékos, utána 1-1 az első hibáig, ugyanabban a sorrendben és ugyanazok a játékosok)
Amennyiben egy csapat nem jelenik meg egy mérkőzésen (legyen az csoport- vagy bármilyen mérkőzés az
egyenes kieséses rendszerben), azonnali kizárást kap, valamint a következő évről való automatikus kizárását
vonja maga után a diákkupáról (csapat = csapatnév + játékosok)! A kizárt csapat eredményei automatikusan
törlődnek.

Az ELDK győztese

A turné legjobb csapata idén is megkapja a győztesnek járó vándorserleget és szeretettel visszavárjuk a jövő évi
diákkupára, viszont az előző évekkel ellentétben ők is meg kell feleljenek a részvételi feltételeknek.

Csapatok nevezése és részvételi feltételek

Az ELDK-n szereplő csapatok játékosai egyetemi- valamint személyi igazolvánnyal kell igazolják kilétüket (az
eredeti dokumentumokat kell bejelentkezéskor ellenőrzés céljából bemutatni és a másolatot mindkét
dokumentumról a szervezőbizottságnál kell hagyni):
alapszakot vagy mesteri fokozatot végző hallgató (egyetemista igazolvány – 15-16-os tanévre, aláírás a
titkárságról valamint egyetemi pecsét + fénykép)
- doktorandusz esetében az egyetem titkársága által aláírt és lepecsételt igazolás szükséges
- csapatonként nevezhető egy külsős személy: középiskolás diák VAGY tanár
- ők a következő igazolványokkal kell, igazolják magukat:
- diák esetében szükséges az ellenőrző könyvecske/bizonyítvány valamint személyazonossági igazolvány
(15-16-os év, aláírás a titkárságról valamint iskolai pecsét + fénykép)
tanár esetében szükséges a személyazonossági igazolvány valamint egy igazoló papír az iskola
titkárságáról
csapatonként nevezhető egy véndiák, aki rendelkezik a 14-15 tanévre érvényes hallgatói jogviszonnyal
Aktív hallgatók esetében, a keménykártyás diákigazolvány helyettesítheti, a más jogviszonyt igazoló
dokumentumokat.
FONTOS: minden csapat november 30-ig kell elküldje a nevezési lapot, és a nevezési lapon szereplő játékosok
hallgatói jogviszonyát igazoló dokumentumának és a személyi igazolványuknak szkennelt másolatát.

Felelősségvállalási nyilatkozat

Minden játékos köteles aláírni egy felelősségvállalási nyilatkozatot az egészségügyi állapotukat illetően, amellyel
kinyilvánítják, hogy egészségi állapotuk megfelel a bajnokságon való részvételhez. A nyilatkozatok játékosok általi
aláírására a sorsoláskor valamint közvetlen a mérkőzések előtt fog sor kerülni.

Nevezési díj

A bajnokság benevezési díja 200 lej (a nem romániai csapatok részére nincs benevezési díj)!

26. Erdélyi Labdarúgó Diákkupa – ELDK
Több mint egy bajnokság!

A „LEG”-ek kiválasztása

díjazásban részesül a legjobb kapus, legjobb hátvéd, legjobb játékos, legígéretesebb játékos,
legtechnikásabb játékos, ezen játékosok kiválasztásakor, a nyolcaddöntő mérkőzésektől vesszük figyelembe a
játékosok teljesítményét, itt a szervezőbizottság mellett az egyenes kieséses rendszerben tevékenykedő
játékvezetők véleménye is döntő lesz
továbbá díjazzuk a legszebb gólt szerző játékost is
a gólkirályi címet elnyeri az, aki a turnén a nyolcaddöntőktől kezdődően a legtöbb gólt szerezte
Az Éjszaka „Győztes” Csapata cím: az a csapat érdemli, amely bár a turnén nem nyújtotta a legjobb
teljesítményt, de megmutatták rátermettségüket az éjszakai buliban.

Játékvezetés

A bajnokságon mérkőzésenként 2 játékvezető fog tevékenykedni. A játékvezetőket a Székelyudvarhelyi
Játékvezetői Kollégium biztosítja. A mérkőzéseken a romániai II., III., illetve IV. ligában tevékenykedő
játékvezetők fognak szerepet vállalni.

Sorsolás

A csoportok sorsolását december 18-án (péntek) tartjuk 20,00 órai kezdettel, a Siculus Ifjúsági Házban (bejárat a
Tea Pub, Kossuth utca 20. szám). Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

